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Gelet op de besluiten van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders
van 20 december 2011, 4 december 2012 en 25 juni 2013 tot vaststelling/wijziging van de
Mandatenregeling 2012;
gelet op de zelfstandige (mandaat)besluiten van het college van 6 nov.2012 (afd.PUZA
vlg.nr.32); 19 juni 2012 (drempelbedragen Besluit regeling (sub)budgethouders; 31 jan.2012
(afd. OCSW vlg.nr. 8); 27 april 2010 (afd.OCSW vlg.nr. 20) en 1 sept.2009 (afd. OCSW
vlg.nr.19);
gelet op de besluiten tot vaststelling/wijziging van de Ondermandatenregeling sector
Inwoners 2012, van 21 december 2011, 3 juli 2012, 8 augustus 2012, 5 september 2012, 15
november 2012, 28 mei 2013, 25 juli 2013 en 26 juni 2014;

Geldend per 1 juli 2014
(bekendmaking laatste wijzigingsbesluit, woensdag 2 juli 2014)
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ALGEMEEN BESTUUR
dir.
secr.

= directeur Inwoners
= gemeentesecretaris

hfd PUZA = Hoofd Publiekszaken
hfd OCSW= Hoofd Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn
hfd WIZ = Hoofd Werk, Inkomen en Zorgverlening
m1
m2
m3
m4

Vlg
Nr.
A1

= Beleidsmedewerker afdeling Publiekszaken / Medewerker beleidsuitvoering II
= Applicatiebeheerder afdeling Publiekszaken / Medewerker beheer systemen III en IV
= Medewerker backoffice afdeling Publiekszaken / Mederwerker beleidsuitvoering III
= Medewerker beleidsuitvoering III en Medewerker publiek III

Omschrijving bevoegdheid
a)

Het voeren van correspondentie in het kader van de
voorbereiding van door of namens het
gemeentebestuur/burgemeester te nemen besluiten.

Bevoegd- ManHeid
daat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

b&w/burg

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

Mandaat geldt niet voor brieven
gericht aan de leden van de
gemeenteraad.

alle medewerkers werkzaam binnen
de sector
Inwoners
hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

Geldt niet voor besluitvorming
tenzij elders gemandateerd.

dir.

Toelichting: Door correspondentie op basis van dit
mandaat, mogen géén formele rechten en/of verplichtingen
voor derden en/of de gemeente ontstaan.

A1

b)

het volgen van procedures o.a. als bedoeld in afdeling b&w/burg
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht)

dir.

Let op!
Welke inspraakprocedure gevolgd moet worden kan in de
wet zijn bepaald maar óók verplicht zijn voorgeschreven op
grond van de eigen gemeentelijke inspraakverordening.
A1

c)

het sluiten van en ondertekenen van voorlopige
overeenkomsten onder voorbehoud van goedkeuring
door het gemeentebestuur.

b&w/burg

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ
keuze: geen
ondermandaat aan
medewerkers

A1

d)

Het ondertekenen van alle stukken en het verrichten
van handelingen ter uitvoering van krachtens
mandaat, machtiging of volmacht op basis van de
mandatenregeling door de ondertekenaar namens
Burgemeester en Wethouders of namens door de
Burgemeester genomen besluiten.

b&w/burg

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ
alle medewerkers die
krachtens
mandaat,
machtiging of
volmacht
mogen
besluiten.

Toelichting:
Via dit mandaat wordt geregeld dat personen die mogen
besluiten, deze besluiten ook zelf mogen ondertekenen en
uitvoeren.
Let op! Eerst nagaan of beslissingsmandaat aanwezig is.
Zo niet, heeft dit mandaat verder geen betekenis.
A2

Het verlangen van een schriftelijke machtiging (art. 2:1 Awb)

b&w/burg

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

A3

Het doorzenden en terugzenden van geschriften (art. 2:3 Awb).

b&w/burg

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

A4

a.
b.

Het stellen van een termijn aan een adviseur (art. 3:6
Awb).
Het verlengen van termijnen bedoeld in artikel 3:18
Algemene Wet Bestuursrecht.

b&w/burg
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dir.

m1
m2
m3
m4
hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

Vervolg ALGEMEEN BESTUUR
Vlg
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd- ManHeid
daat

OnderMandaat

A5

Het vaststellen van een formulier voor het indienen van
aanvragen en verstrekken van gegevens (art. 4:4 Awb)

b&w/burg

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

dir.

A6

Te besluiten een aanvraag niet te behandelen (art. 4:5 Awb)

b&w/burg

A7

Het aanwijzen van een of meerdere ambtenaren van de eigen
sector die reclamanten horen in het kader van de afhandeling
van bezwaarschriften.
Het in de gelegenheid stellen van aanvrager en/of
belanghebbende zijn zienswijze naar voren te brengen (art. 4:7,
4:8, 4:11 en 4:12).

B&w/burg dir.

-

b&w/burg

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

Het stellen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking
tegemoet kan worden gezien (art. 4:14).

b&w/burg

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

A10 Het toezenden van bescheiden in die gevallen waarin daarop
aanspraak kan worden gemaakt

b&w/burg

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

A11 a) Het uitoefenen van bevoegdheden en het nakomen van
verplichtingen zoals in de Wet bescherming
persoonsgegevens is toegewezen aan het verantwoordelijke
bestuursorgaan (de “verantwoordelijke” ex. Art. 1 onder d)

b&w/burg

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

A8

A9

b) Het besluiten tot het verstrekken van informatie als bedoeld
in de Wet Openbaarheid van Bestuur, voor zover deze
informatie van het College van Burgemeester en Wethouder of
van de Burgemeester wordt gevraagd.
A12 Beslissingen omtrent toepassing legesverordening.

dir.

Keuze: geen
ondermandaat
aan
medewerkers
hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

Keuze: geen
ondermandaat
aan
medewerkers
b&w

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ
Keuze: geen
ondermandaat
aan
medewerkers
hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

A13 Het besluiten tot verdaging van een door burgemeester en
wethouders of burgemeester te nemen beslissing op
bezwaarschriften ingevolge de AWB.

b&w/burg

dir.

A14 Het verlengen van beslistermijnen.

b&w/burg

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

A15 Het doen van openbare bekendmakingen/kennisgevingen ten
aanzien van genomen c.q. voorgenomen besluiten.

b&w/burg. dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

A16 Het in daarvoor in aanmerking komende gevallen verbinden van b&w/burg
voorwaarden, voorschriften e.d. aan in mandaat te verlenen
vergunningen, ontheffingen e.d., een en ander overeenkomstig
het bepaalde in de toepasselijke regeling(en).
A17 Het aanvragen van vergunningen voor vergunningsplichtige
b&w
activiteiten in het kader van de normale taakuitoefening van de
gemeente

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

A18 Het in ontvangst nemen van deurwaardersexploten voor de
gemeente

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

b&w

Keuze: geen
ondermandaat
aan
medewerkers
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Specifieke bepalingen

Vervolg ALGEMEEN BESTUUR
Vlg
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

A19 Het aanwijzen van gemachtigden en het indienen van
verweerschriften in procedures bij:
Gedeputeerde Staten van Limburg
Voorzitter GS van Limburg
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Voorzitter Afdeling Bestuursrechtspraak
Gerechtshof inclusief belastingkamer
Arrondissementsrechtbank
President Arrondissementsrechtbank
Raad van Beroep
Centrale Raad van Beroep
College van Beroep v.h. bedrijfsleven
Voorzitter Centrale Raad van Beroep voor het
bedrijfsleven
Kantongerecht
A20
a) Ondertekening door burgemeester en wethouders en
door de burgemeester genomen besluiten.

Bevoegd- ManHeid
daat

OnderMandaat

Specifieke bepalingen

Raad /
burg /
b&w

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

Zo nodig overleg met betrokken
portefeuillehouder (zie algemene
instructie)

dir.

N.B.
Geldt niet voor besluiten tot het
voeren van rechtsgedingen

b&w/burg

dir.

Keuze: geen
ondermandaat
aan afdelingshoofden en
medewerkers.

Het ondertekenen van brieven en het geven van
opdrachten en ondertekenen daarvan alsmede het
verrichten van handelingen ter uitvoering van
beslissingen van de gemeenteraad, van het college
van burgemeester en wethouders of van de
burgemeester.
A21 Het ingebreke stellen van de wederpartij en het ondertekenen
van stukken indien overeenkomsten niet worden nageleefd.

b&w/burg

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

b&w/burg

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

A22 Het vragen van extern advies over privaatrechtelijke
aangelegenheden voordat een civiele procedure wordt gestart
en het ondertekenen van stukken.

b&w/burg

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

A23 Het afhandelen van correspondentie betreffende het taakveld
van de sector.

b&w

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

b)

A24 Het aangaan van en het ondertekenen van overeenkomsten, tot b&w/burg
levering van goederen, aanneming van werk en/of verlening van
diensten conform het Besluit regeling Budgethouders

dir.

m1
m2
m3
m4
hfd. PUZA
hfd. OCSW
hfd. WIZ

LET OP!
de op bijlage 1.
van dit besluit
aangewezen
(mede)subbudgethouders

Zolang medewerkers nog niet als subbudgethouder op
bijlage 1.van deze ondermandatenregeling zijn opgenomen,
dienen overeenkomsten aangegaan en ondertekend te
worden door de aangewezen mede-subbudgethouder of de
directeur (= budgethouder).

A25 Het behandelen en afhandelen van klachten over een
ambtenaar (hoofdstuk 9 Awb)

b&w

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

A26 Het behandelen en afhandelen van klachten over een
afdelingshoofd, (hoofdstuk 9 Awb)

b&w

dir.

-

A27 Het behandelen en afhandelen van klachten over een directeur
(hoofdstuk 9 Awb)

b&w

secr.

-

A28 Het behandelen en afhandelen van klachten over de algemeen
directeur/gemeentesecretaris (hoofdstuk 9 Awb)

b&w

burg

-
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Mandaatuitoefening dient plaats te
vinden conform het Besluit
regeling Budgethouders.
Bij opdrachtverlening voor
bedragen vanaf € 5.000,--, stemt
de subbudgethouder deze vóóraf
af met zijn/haar coördinator,
teamleider of afdelingshoofd (4ogen principe).
Indien akkoord zet deze een
paraaf op de opdrachtverlening.
Indien niet akkoord, vindt
opdrachtverlening pas plaats ná
afstemming hierover met de
budgethouder (=directeur).

Vervolg ALGEMEEN BESTUUR
Vlg
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd- ManHeid
daat

OnderMandaat

Specifieke bepalingen

A29 Het voornemen tot het toepassen van bestuursdwang
respectievelijk het opleggen van een dwangsom

b&w/burg

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

Vooraf is instemming vereist van
de betreffende portefeuillehouder.

A30 Besluiten tot het innen van dwangsommen.

b&w

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

Vooraf is instemming vereist van
de betreffende portefeuillehouder.

A31 De aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht op de
b&w
dir.
naleving van wettelijke voorschriften.
A32 Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot levering b&w/ burg griffier plv. griffier
van goederen, aanneming van werk en/of verlening van
diensten conform het Besluit regeling budgethouders.
A33 Het nemen van beslissingen als bedoeld in de Wet dwangsom
en beroep bij niet tijdig beslissen omtrent ingebrekestellingen,
de verschuldigdheid en de hoogte van dwangsommen en
eventuele verrekening met leges.

b&w/ burg dir.
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hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

ALGEMEEN BESTUUR Personeel
DT
AD
dir.

= Directieteam
= Algemeen Directeur
= directeur Inwoners

Hfd PUZA= hoofd afdeling Publiekszaken
Hfd OCSW= hoofd afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn
Hfd WIZ = hoofd afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening
PIF
= afdeling Personeel, Informatie en Facilitair
tE
tWI
tWA

= teamleider Erfgoedcluster
= teamleider WMO en Inkomen
= teamleider Werk en Activering

Vlg
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd
heid

Mandaat

OnderMandaat

Specifieke bepalingen

P1

a. Het benoemen, schorsen en ontslaan van ambtenaren, het
aangaan en opzeggen van overeenkomsten m.b.t. uitzend/en inleenkrachten.
b. Het aangaan en opzeggen van overeenkomsten m.b.t.
stagiaires en vrijwilligers.

b&w

dir.

-

Geldt niet voor afdelingshoofden.

b&w

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

Registratie bij PIF

P2

tE
TWI
TWA
-

2Pa. Registratie gratificaties bij PIF

Vooraf advies PIF

a. Beloningsdifferentiatie; besluiten conform deze regeling

b&w

DT

b. schouderklopjes

b&w

dir.

Het besluiten tot toewijzing functieprofiel volgens HR21
systematiek.
Vaststellen voorlopige waardering conform HR 21 systematiek
Vaststelling definitieve waardering conform HR 21
systematiek
Formatiewijzigingen binnen bestaande formatie
Wijziging in de omvang van het dienstverband (deeltijd) met
inachtneming van het vorige punt
Toekennen jubileum-/afscheidsgratificaties en
onregelmatigheidstoelage inclusief overgangstoelage bij
wegvallen/vermindering van de onregelmatigheidstoelage
Toekennen telefoon-, auto, (brom)fietsvergoeding

b&w

DT

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ
-

b&w
b&w

DT
DT

-

Vooraf advies PIF
Vooraf advies PIF

b&w
b&w

dir.
dir.

-

Vooraf advies PIF
Registratie bij PIF

b&w

dir.

Vooraf advies PIF

b&w

dir.

P10

Toestemming verlenen voor het vervullen van een
nevenfunctie c.q. uitoefenen nevenbedrijf

b&w

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ
hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ
-

P11

Vaststellen van werk-/dienstrooster

b&w

dir.

P3
P4
P5
P6
P7
P8

P9

P12

Opleggen van wacht-/piketdiensten inclusief de daarbij
behorende vergoedingen en verlening van ontheffing van de
ing wacht-/storingsdiensten

b&w

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ
tE
TWI
TWA
hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ
keuze:geen
ondermandaat aan
teamleiders
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Registratie bij PIF
Registratie bij PIF

Geldt niet voor functies
met salarisschaal 11 of hoger
(toestemming te verlenen door B&W).
Vooraf advies PIF
Registratie bij PIF

Registratie bij PIF

Vervolg ALGEMEEN BESTUUR Personeel
Vlg
Nr.
P13

P14

Omschrijving bevoegdheid
Toekenning (onbetaald) ouderschapsverlof

Opdragen van het langdurig waarnemen van een functie
(toekennen waarnemingstoelage).

Bevoegd
heid
b&w

b&w

Mandaat
dir.

dir.

Onder Mandaat

Specifieke bepalingen

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

Registratie bij PIF

keuze:geen
ondermandaat aan
teamleiders
-

Geldt niet voor managementfuncties
Vooraf advies PIF

P15

a. Het opdragen van het verrichten van overwerk voor zover
het geen grote groepen betreft en/of het overwerk een
structureel karakter draagt.

b. Toekenning overwerkvergoeding conform regeling.

P16

P17

P18

P19

P20

Vergoeden van gemaakte reis- en verblijfkosten (op
declaratiebasis) t.b.v. dienstreizen en –ritten

Toestemming verlenen voor het gebruik van de eigen auto
voor de dienst

Toekennen en melding studiefaciliteiten

Besluiten in het kader van de aan- en verkoop van verlof

Het verlenen van (kortdurend) zorgverlof

b&w

b&w

b&w

b&w

b&w

b&w

b&w

dir.

dir.

dir.

dir.

dir.

dir.

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ
keuze:geen
ondermandaat aan
teamleiders
hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ
keuze:geen
ondermandaat aan
teamleiders
hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

Registratie bij PIF

Volgens vastgesteld declaratie
protocol

tE
TWI
TWA
hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ
tE
TWI
TWA
hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ
tE
TWI
TWA
hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ
tE
TWI
TWA
hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ
tE
TWI
TWA
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Registratie bij PIF
Registratie bij PIF

Volgens vastgesteld POP formulier
Registratie bij PIF

Registratie bij PIF

Registratie bij PIF

Vervolg ALGEMEEN BESTUUR Personeel
Vlg
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd
heid

Mandaat

Onder Mandaat

Specifieke bepalingen

P21

Het verlenen van calamiteitenverlof

b&w

dir.

hfd PUZA
hfd OCSW
hfd WIZ

Registratie bij PIF

P22

Toekenning persoonlijke toelage

b&w

dir.

tE
TWI
TWA
-

P23

Opdragen andere werkzaamheden ingevolge
hfdst. 15 CAR/UWO (met andere werkzaamheden belasten)
Toekenning financiële bijdrage loopbaanonderbreking
ingevolge art. 6:6 CAR
Toekenning ontslaguitkeringen (suppletie hfdst. 11,
ww hfdst. 10A, wachtgeld hfdst. 10)
Uitbreiding formele arbeidsduur (van 36 naar 40 uur)
krachtens artikel 2:7 CAR
Aangaan van nieuw dienst- verband en continuering
dienstverband na bereiken pensioengerechtigde leeftijd
(art. 2:8 c.q. 8:2 CAR )
Besluiten m.b.t. vaststelling beoordeling
alle daaruit voortvloeiende zaken (o.a. verlenging proeftijd,
(onthouding) uitloop, extra periodiek, aanstelling in vaste
dienst)
Het beslissen op en ondertekenen van besluiten en
vaststellingsovereenkomsten omtrent verzoeken voor
gebruikmaking van de Regeling Vroeguittreding Reorganisatie
FLOW gemeente Weert

b&w

dir.

-

Vooraf advies PIF

b&w

dir.

-

Vooraf advies PIF

b&w

dir.

-

Vooraf advies PIF

b&w

dir.

-

Vooraf advies PIF

b&w

dir.

-

Vooraf advies PIF

b&w

dir.

-

b&w

AD

-

P24
P25
P26
P27

P28

P29
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Vooraf advies PIF

Registratie bij PIF
Het mandaat berust bij
de gemeentesecretaris indien de
directeur 1e beoordelaar is.
Mandaat heeft betrekking op de
uitvoering van de Regeling
Vroeguittreding Reorganisatie FLOW
gemeente Weert, vastgesteld per 29
maart 2011.

Sector INWONERS
dir.
abs

Afdeling Publiekszaken (PUZA)

= directeur Inwoners
= ambtenaar burgerlijke stand

hfd PUZA = Hoofd Publiekszaken
m1
m2
m3
m4

= Beleidsmedewerker afdeling Publiekszaken / Medewerker beleidsuitvoering II
= Applicatiebeheerder afdeling Publiekszaken / Medewerker beheer systemen III en IV
= Medewerker backoffice afdeling Publiekszaken / Mederwerker beleidsuitvoering III
= Medewerker frontoffice Publiekszaken-KCC/Medewerker beleidsuitvoering III en Medewerker publiek III

Vlg. Omschrijving bevoegdheid
Nr.

Bevoegd- Manheid
daat

Ondermandaat

Pu1 De uitoefening van taken en bevoegdheden die bij of krachtens
de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn
opgedragen, behoudens de in de artikelen 14, 96 en 100 van de
wet genoemde regelgevende bevoegdheden.

b&w

dir.

Pu2 Het nummeren en vernummeren van bouwwerken, gebouwen,
complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen

b&w

dir.

hfd PUZA
m1
m2
m3
m4
hfd PUZA

Pu3 Legaliseren van handtekeningen

Burg

dir.

Pu4 Het in ontvangst nemen en adviseren inzake verklaring omtrent
het gedrag

Burg

dir.

Pu5 a. Ondertekenen attestatie de vita (nationaal)

Burg

dir.

Burg

dir.

Pu6 Ondertekenen van rijbewijzen

Burg

dir.

Pu7 Advisering inzake naamswijziging

Burg

dir.

Pu8 Informatie-opvraging bij justitiële documentatiedienst

Burg

dir.

Pu9 Informatie-opvraging bij politie-administratie

Burg

dir.

Pu10 Afgifte van verlof tot ontleden

Burg

dir.

hfd PUZA
m3
hfd PUZA
m1
m2
m3
m4
hfd PUZA
m1
m2
m3
m4
Abs

Pu11 Verlenen van vergunning tot opgraving van een lijk, het geven van Burg
voorschriften betreffende geneeskundig toezicht alsmede vervoer
en bestemming van het lijk
Pu12 Afgeven laisser-passer voor lijken
Burg

dir.

Abs

dir.

Abs

Pu13 Het nemen van besluiten ingevolge de Verordening op het beheer b&w
en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en de daarbij
behorende nadere vastgestelde regels
Pu14 Het verlenen en het overschrijven van rechten op graven
b&w
overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Lijkbezorging en
de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke
begraafplaats.
Pu15 Alle bij of krachtens de Rijkswet op het Nederlanderschap
Burg
verleende bevoegdheden en opgedragen taken.
Pu16 Bevoegdheden voortvloeiend uit artikelen 2 t/m 6 van het Besluit Burg
optie- en naturalisatiegelden 2002
Pu17 Buitenbehandelingstelling van een optieverklaring of
Burg
naturalisatieverzoek wegens niet betaling van verschuldigde
gelden

dir.

hfd PUZA

dir.

hfd PUZA

dir.

hfd PUZA
m3
hfd PUZA
m3
hfd PUZA

b. Ondertekenen attestatie de vita (internationaal)

Let op! Is tevens schriftelijke machtiging vereist t.b.v. Ministerie
van Justitie
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dir.
dir.

hfd PUZA
m1
m2
m4
hfd PUZA
m1
m2
m4
hfd PUZA
m1
m2
m4
hfd PUZA
m3
hfd PUZA

Specifieke bepalingen

Vervolg afdeling PUBLIEKSZAKEN (PUZA)
Vlg
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd
heid

Mandaat

Onder Mandaat

Pu18 Vaststellen rechtmatig verblijf ex art.8 Vreemdelingenwet 2000

Burg

dir.

hfd PUZA

Pu19 Aanvragen als bedoeld in art. 3.33a van het Voorschrift
Vreemdelingen 2000 in ontvangst nemen

Burg

dir.

hfd PUZA

Pu20 Verschuldigde leges innen als bedoeld in de artikelen 3.34 en
3.34a van het Voorschrift Vreemdelingen 2000

Burg

dir.

hfd PUZA

Pu21 Aanbrengen van stickers “Verblijfsaantekeningen algemeen” en
“Verblijfsaantekeningen voor Gemeenschapsonderdanen” van
bijlage 7 bij het Voorschrift Vreemdelingen 2000 en
uitreiken verblijfsdocumenten conform bijlage 7 bij het Voorschrift
Vreemdelingen 2000 jo. art. 8 Vreemdelingenwet 2000 (art. 3.9
Voorschrift Vreemdelingen 2000)
Pu22 De overige taken en bevoegdheden die bij of krachtens de
Vreemdelingenwet 2000, Vreemdelingenbesluit 2000 en
Voorschrift Vreemdelingen aan de burgemeester zijn
overgedragen
Pu23 Het doen van mededelingen en het nemen van beslissingen die
verband houden met de registratie van de kiesgerechtigdheid in
de GBA)
Pu24 Benoeming leden en plaatsvervangend leden stembureaus.

Burg

dir.

hfd PUZA

Burg

dir.

hfd PUZA

b&w

dir.

hfd PUZA

b&w

dir.

hfd PUZA

Pu25 De registratie van onderdanen van andere lidstaten van de
b&w
Europese Gemeenschap voor de verkiezing van de leden van het
Europese Parlement

dir.

Pu26 Het in ontvangst nemen van een aanvraag om een reisdocument Burg
en het beslissen hierover

dir.

Pu27 De overige taken en bevoegdheden die bij of krachtens de
Paspoortwet zijn opgedragen.

Burg

dir.

Pu28 Het in ontvangst nemen van een aanvraag om een rijbewijs en
het beslissen hierover.

Burg

dir.

Pu29 De overige taken en bevoegdheden die bij of krachtens de
Wegenverkeerswet zijn opgedragen.

Burg

dir.

Pu30 Afgifte bewijs van Nederlanderschap.

Burg

dir.

Pu31 Benoeming, schorsing en ontslag van buitengewone ambtenaren b&w
van de burgerlijke stand.

dir.

hfd PZ
m1
m2
m3
m4
hfd PUZA
m1
m2
m4
hfd PUZA
m1
m2
m4
hfd PUZA
m1
m2
m4
hfd PUZA
m1
m2
m4
hfd PUZA
m1
m2
m4
hfd PUZA

Pu 32 Het aanwijzen van een incidentele trouwlocatie conform de
“Beleidsregels criteria voor de aanwijzing van een incidentele
trouwlocatie”. (Besluit b&w 6 november 2012)

dir.

Hfd PUZA

b&w

Specifieke bepalingen

De ingekomen verzoeken worden
(tijdens het reguliere portefeuillehoudersoverleg), ter kennis gebracht
van de portefeuillehouder.

Plaatsvervanging PUZA
Bij besluit van december 2011, is Ella Croonenberg aangewezen als plaatsvervanger voor de functie van hfd PUZA en
als zodanig bevoegd besluiten te nemen/ondertekenen.
Bij functionele vervanging moet niet de eigen functie maar die van degene die vervangen wordt, vermeld worden.
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Sector INWONERS

Afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening (WIZ)

dir.
= directeur Inwoners
hfd WIZ = afdelingshoofd Werk, Inkomen en Zorgverlening
Tm Leider I&W = Teamleider Inkomen en WMO
TM Leider A&W=Teamleider Activering en Werk
jur. kwaliteitsmed.= juridisch kwaliteitsmedewerker
consulent A&W = consulent Activering en Werk
consulent Ink. = consulent Inkomen
consulent Inb.=consulent Inburgering
consulent SHV = consulent Schuldhulpverlening
consulent T&V = consulent Terugvordering en Verhaal
consulent WKO = consulent Wet Kinderopvang
consulent WMO= consulent Wet maatschappelijke ondersteuning

Sector Inwoners

Afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening (WIZ)

Vlg.
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid

ManDaat

Ondermandaat

WIZ 1

Het nemen van besluiten op grond van:
- de Wet werk en bijstand (WWB)

b&w

dir.

hfd WIZ

Specifieke bepalingen

Broeke van den M.
Ven van de M.
jur. kwaliteitsmed.

b&w

dir.

consulent Ink.
consulent T&V
hfd WIZ

WIZ 1a Het nemen van besluiten tot beëindiging / intrekking, herziening, b&w
opzegging en terugvordering van een uitkering verstrekt op
grond van:
- de WWB

dir.

hfd WIZ

- het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) (2004).

De beslissingsbevoegdheid in
ondermandaat voor alle Bbzbesluiten ligt bij het
afdelingshoofd WIZ (of
aangewezen plaatsvervanger).
(zie Kwaliteitsplan WIZ Weert,
versie 1.3, blz.9)

Broeke van den M.
Ven van de M.
jur. kwaliteitsmed.
consulent Ink.
consulent T&V

-het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004.

b&w
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dir.

sociale recherche
hfd WIZ

De beslissingsbevoegdheid in
ondermandaat voor alle Bbzbesluiten ligt bij het
afdelingshoofd WIZ (of
aangewezen plaatsvervanger).
(zie Kwaliteitsplan WIZ Weert,
versie 1.3, blz.9)

Vervolg afdeling WIZ
Vlg.
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

WIZ 1b Het nemen van zogeheten “Bulk”besluiten op grond van de
WWB, Wmo, IOAW, IOAZ, Wi, WIJ, WK, SHV en de
Verordening sociaal cultureel fonds 2008.

Bevoegdheid
b&w

ManDaat
dir.

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

hfd WIZ

Voor besluiten ogv de Wmo
geldt dat:

consulenten in
ondermandaat mogen
besluiten tot bedragen t/m
€ 5.000.--;

kwaliteitsmedewerkers in
ondermandaat mogen
besluiten tot bedragen t/m
€10.000,--;

bij bedragen hoger dan
€10.000,--, de
kwaliteitsmedewerker het
advies beoordeelt en de
TmLeider I&W of het
afdelingshoofd beslist.
Consulenten mogen in
ondermandaat besluiten tot
bedragen t/m € 5.000.--;
Kwaliteitsmedewerkers mogen
in ondermandaat besluiten tot
bedragen t/m €10.000,--;
Bij bedragen hoger dan
€10.000,--, beoordeelt de
kwaliteitsmedewerker het
advies en beslist het
afdelingshoofd.

Broeke van den M.
Ven van de M.
jur. kwaliteitsmed.
consulent Ink.
consulent SHV
consultent WMO
Eefje Vogels

WIZ 2

Het nemen van besluiten op grond van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

b&w

dir.

hfd WIZ
Broeke van den M.
jur.kwaliteitsmed.
consulent T&V
consulent WMO

WIZ 2a Het nemen van besluiten tot vaststelling, wijziging, intrekking en b&w
terugvordering van een toegekende voorziening, waaronder een
PGB, op grond van de Wmo.

dir.

hfd WIZ
Broeke van den M.
jur.kwaliteitsmed.
consulent T&V
consulent WMO

WIZ 3

Het nemen van besluiten op grond van de Wet
b&w
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (IOAW).

dir.

hfd WIZ
jur. kwaliteitsmed.
consulent Ink.
consulent T&V
sociale recherche

WIZ 4

Het nemen van besluiten op grond van de Wet
b&w
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze zelfstandigen (IOAZ).

dir.

hfd WIZ
jur.kwaliteitsmed.
consulent Ink.
consulent T&V
sociale recherche

WIZ 5

Het nemen van besluiten op grond van de Wet inburgering (Wi), b&w
waaronder het aanbieden van een inburgering- of
taalkennisvoorziening als genoemd in artikel 3, lid 4, aanhef en
onder b, van de Wet participatiebudget.

dir.

hfd WIZ
Broeke van den M.
Ven van de M.
Consulent Inb.
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Gebruik digitale handtekening
toegestaan

Vervolg afdeling WIZ
Vlg.
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid
WIZ 5a Het besluit tot het opleggen van een boete op grond van de Wi. b&w

ManDaat
dir.

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

hfd WIZ
Broeke van den M.
Ven van de M.
jur.kwaliteitsmed.
sociale recherche

WIZ 6

Het nemen van besluiten op grond van de Wet kinderopvang
(WK).

b&w

dir.

hfd WIZ
Broeke van den M.
Ven van de M.
jur. kwaliteitsmed.
consulent WKO
consulent T&V

WIZ 7
WIZ 8

Vervallen
Het nemen van beslissingen op grond van de Verordening
sociaal cultureel fonds 2008

b&w

dir.

hfd WIZ
jur.kwaliteitsmed.

WIZ 9

Het nemen van besluiten op grond van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (SHV).

b&w

dir.

consulent Ink.
hfd WIZ
Broeke van den M.
Ven van de M.

WIZ 10 Het nemen van besluiten tot het aanbieden van een reintegratievoorziening aan de doelgroep.

b&w

dir.

consulent SHV
hfd WIZ
Broeke van den M.
Ven van de M.

Behalve voor afdelingshoofd en
teamleider, geldt het
ondermandaat tot een bedrag
van maximaal
€ 3.000,==

consulent A&W
WIZ 11 Het beslissen tot het instellen van hoger beroep tegen een
b&w
uitspraak van de rechtbank waar hoger beroep tegen openstaat.

dir.

-

WIZ 12 Toekennen bekostiging vervoerskosten, voorvloeiende uit de
b&w
van toepassing zijnde Verordening leerlingenvervoer gemeente
Weert.

dir.

hfd WIZ
Wijnen A.

Per 1 juli 2014 taak
overgeheveld van afd. OCSW
naar afd. WIZ

Plaatsvervanging WIZ
Bij besluiten van december 2011 en mei 2013, zijn Marianne van de Ven en Margot van den Broeke aangewezen als
plaatsvervangers voor de functie van hfd WIZ en als zodanig bevoegd besluiten te nemen/ondertekenen.
Bij functionele vervanging moet niet de eigen functie maar die van degene die vervangen wordt, vermeld worden.

ONDERMANDATENREGELING INWONERS 2012, VERSIE IX , PAGINA 13 VAN 28

Sector INWONERS
dir.
hfd OCSW
Ga

Afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn (OCSW)

= directeur Inwoners
= afdelingshoofd Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn
=gemeentearchivaris

Vlg.
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd- Manheid
daat

OnderMandaat

O1

Subsidieverlening en subsidievaststelling voortvloeiende uit de
van toepassing zijnde welzijnsverordening c.q. de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en
bijbehorende Deelsubsidieverordeningen.

b&w

dir.

hfd OCSW

O2

Subsidieverlening en – vaststelling voortvloeiende uit het
jeugdbeleid, projectenbudget ouderen en gehandicapten,
gezondheidsbeleid, lokaal sociaal beleid en jongerenraad.

b&w

dir.

hfd OCSW

Max € 10.000,00

Janssen M.
Klaessen R.
Poell G.

Subsidieverlening en – vaststelling budget leefbaarheid en
budget wijkgericht werken.

b&w

Ondermandaat aan
beleidsmedewerkers geldt voor
besluiten m.b.t. jaarlijkse subsidies
betreffende het eigen beleidsterrein.
Hierbij dient het zogenaamde 4-ogen
principe te worden toegepast met
advisering/uitvoering en
besluitvorming door verschillende
personen..
Ondermandaat aan
beleidsmedewerkers geldt voor
besluiten m.b.t. jaarlijkse subsidies
betreffende het eigen beleidsterrein.
Hierbij dient het zogenaamde 4-ogen
principe te worden toegepast met
advisering/uitvoering en
besluitvorming door verschillende
personen..

O3

dir.

Ondermandaat aan
beleidsmedewerkers geldt voor
Deneer R.
besluiten m.b.t. jaarlijkse subsidies
Janssen M. betreffende het eigen beleidsterrein.
Klaessen R. Hierbij dient het zogenaamde 4-ogen
Kraan v.d. C. principe te worden toegepast met
Ploumen J. advisering/uitvoering en
Sickmann L. besluitvorming door verschillende
Truyen W.
personen..

hfd OCSW
Ploumen J.

O4

O5

O7

O8

O9

Afwijzen van verzoeken om sponsorbijdragen, donaties en
b&w
subsidies op grond van het niet voldoen aan de voorwaarden van
de van toepassing zijnde welzijnsverordening
LEA-beleid:
Beoordelen werkplannen en rapportages
b&w

dir.

hfd OCSW

dir.

hfd OCSW

Subsidieverlening en -vaststelling t.l.v specifieke uitkeringen

b&w

dir.

hfd OCSW

Vaststellen prioriteiten binnen doelen raamplan

b&w

dir.

Toekennen bekostiging vervoerskosten, voorvloeiende uit de van b&w
toepassing zijnde Verordening leerlingenvervoer gemeente
Weert.
De uitvoering van de Wet op de Kinderopvang voor de
b&w
onderdelen:

besluiten tot het al dan niet inschrijven in het register

handhavingsacties als aanwijzing en mondelinge
overreding.

Uitschrijving uit het Landelijk Register Kinderopvang
(besluit b&w, 31 jan.2012)
Afrekening van de (25%) investeringssubsidies voor projecten tot b&w
45.000 euro

dir.

hfd OCSW

Per 1 juli 2014 overgegaan naar afd.
WIZ (zie volgnr. WIZ 12)

dir

hfd OCSW

Bij uitoefening ondermandaat door
beleidsmedewerkers geldt het
zogenaamde 4-ogen principe waarbij
advisering/uitvoering en
besluitvorming dient plaats te vinden
door verschillende personen.

-

Klaessen R.

dir.

hfd OCSW
Deneer R.

O 10

Afrekening subsidie Weerter Sportraad

O 11
O 12

Vervallen
Het aanvaarden van kleine schenkingen en legaten (zonder
voorwaarden) voor zover passend binnen het dagelijks bestuur
en tot een maximumbedrag van 10.000 euro.
Het aangaan van bruikleen- en bewaargevingsovereenkomsten
inzake archieven en collecties

O 13

Specifieke bepalingen

b&w

dir.

b&w

Ga/dir. hfd OCSW

b&w

Ga/dir. hfd OCSW
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hfd OCSW

Bij uitoefening ondermandaat door
beleidsmedewerkers geldt het
zogenaamde 4-ogen principe waarbij
advisering/uitvoering en
besluitvorming dient plaats te vinden
door verschillende personen.

VERVOLG AFDELING OCSW
Vlg
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

O 14

Vervreemding van archiefbescheiden die ten onrechte bij de
b&w
gemeente berusten en in de archiefbewaarplaats zijn opgenomen
(art. 10, Archiefwet)
Beperken openbaarheid archiefbescheiden die in de
b&w
archiefbewaarplaats berusten, uitsluitend met het oog op:
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
Het belang van de staat of zijn bondgenoten;
Voorkomen van onevenredige bevoordeling of
Benadeling van betrokken natuurlijke of
rechtspersonen danwel derden (art. 15 en 16, Archief wet)
Opheffen van bij overbrenging aan de openbaarheid gestelde
b&w
beperkingen, danwel ten aanzien van een verzoeker buiten
toepassing laten, indien het belang van de gestelde beperking
niet opweegt tegen diens belang van raadpleging van

O 15

O 16

Bevoegd
heid

Mandaat

Onder Mandaat

Specifieke bepalingen

Ga/dir. hfd OCSW

Ga

-

Ga

-

Ga

-

e

O 17

O 18

O 19

O 20

archiefbescheiden (art. 15, 3 lid, Archiefwet)
Archiefbescheiden te vervangen door reproducties, teneinde, na b&w
verkregen machtiging van gedeputeerde staten, de aldus
vervangen bescheiden te vernietigen (art. 7, Archiefwet)
Ter uitvoering gemeentelijke archeologische monumentenzorg: b&w
a. het goedkeuren van het Plan van aanpak en het vaststellen
van het Programma van eisen, vereist bij het verrichten van
werkzaamheden met als doel het opsporen of onderzoeken van
monumenten welke door verstoring van de bodem mogelijk
aangetast worden, conform het bepaalde hierover in de
vigerende erfgoedverordening van de gemeente Weert;
b. het nemen van een selectiebesluit als bedoeld in artikel 39/41
van de Monumentenwet 1988, waarin bepaald wordt of de
waarde van een terrein voldoende is vastgesteld en/of
maatregelen ter bescherming van het archeologisch erfgoed
nodig zijn, dit voor zover de kosten voor archeologisch
(vervolg)onderzoek/werkzaamheden, begroot zijn op een bedrag
lager dan €136.000,--.
Het besluiten tot en het aangaan van
b&w/burg.
onderverhuurovereenkomsten met derden als bedoeld in artikel
12 lid c van de Overeenkomst van huur en verhuur van
gebouwen d.d. 2009, tussen de Stichting Gemeenschapscentrum
Stramproy (verhuurder) en de gemeente Weert (huurder).
(besluit b&w/b, 1 september 2009)
Het vaststellen van de gemeentelijke gymvergoeding op grond
b&w
van de vigerende (model)beleidsregel voor bekostiging
gymnastiekruimten voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal
onderwijs (besluit b&w, 27 april 2010)

dir.

Hfd OCSW
W. Truyen

hfd.
OCSW

dir.

-

Bij de uitoefening van de verleende
machtigingen/(onder)mandaten
wordt gehandeld conform het
bepaalde in de Monumentenwet
(MW), de Wet op de Archeologische
monumentenzorg (Wamz), de
vigerende “Nota Archeologiebeleid
gemeenten Weert en Nederweert”
en de vigerende erfgoedverordening
van de gemeente Weert.

INa schriftelijke toestemming van
huurder, kan de door de gemeente
gehuurde ruimte (tbv het
jongerencentrum Stramproy)
doorverhuurd worden aan derden,
voor activiteiten voor jeugd tot 23
jaar.

Hfd OCSW

Plaatsvervanging OCSW
Bij besluit van december 2011, zijn F. van Beeck, J. Lemmens en J. Westenberg aangewezen als plaatsvervangers voor
de functie van hfd OCSW en als zodanig bevoegd besluiten te nemen/ondertekenen.
Bij functionele vervanging moet niet de eigen functie maar die van degene die vervangen wordt, vermeld worden.

Plaatsvervanging directeur sector Inwoners
Bij besluit van december 2011, is T. Weekers aangewezen als plaatsvervanger voor de directeur Inwoners, onderdeel
voormalige sector Sabu, en als zodanig bevoegd besluiten te nemen/ondertekenen.
Bij besluit van december 2011, is K. Joosten aangewezen als plaatsvervanger voor de directeur Inwoners, onderdeel
voormalige sector Sociale Zaken, en als zodanig bevoegd besluiten te nemen/ondertekenen.
Bij gelijktijdige afwezigheid van de directeur en de aangewezen plaatsvervanger(s) vervangt de gemeentesecretaris – en
bij diens afwezigheid een van de loco-secretarissen – de sectordirecteur.
Bij functionele vervanging moet niet de eigen functie maar die van degene die vervangen wordt, vermeld worden.
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ONDER NAVOLGENDE VOORWAARDEN:
Voor (onder)mandaat en (sub)budgethouderschap gelden, naast de specifieke bepalingen in dit besluit,
de instructies en het Besluit regeling (sub)budgethouders, zoals opgenomen in de geldende
mandatenregeling.
Aanwijzing subbudgethouders
De personen zoals vermeld op bijlage 1. van dit besluit, waarbij de afdelingshoofden worden aangewezen
als mede-subbudgethouder voor de subbudgethouders van de eigen afdeling.
Inwerkingtreding:
Versie IX van de Ondermandatenregling Inwoners 2012, is in werking getreden per 1 juli 2014 (publicatie
laatste wijziging op 2 juli 2014).

TER INFORMATIE
Plaatsvervanging
De aan directeur en/of afdelingshoofden verleende (onder)mandaten kunnen automatisch worden
uitgeoefend door hun aangewezen, plaatsvervangers.
De aan teamleiders en/of medewerkers verleende ondermandaten kunnen niet automatisch worden
uitgeoefend door degenen die hen geheel of gedeeltelijk vervangen. Indien dit is gewenst, moet dit
specifiek via een ondermandaatbesluit van de directeur zijn geregeld.
Bij functionele vervanging moet niet de eigen functie maar die van degene die vervangen wordt, worden
vermeld.
Algehele herziening in 2013 van (Onder)Mandatenregeling(en)
Bij besluit van december 2012 tot wijziging van de Mandatenregeling 2012, is om te beginnen functioneel
ondermandaat aan teamleiders mogelijk gemaakt voor uitoefening van personele bevoegdheden (zie
Hoofdstuk ALGEMEEN BESTUUR personeel).
Volgens de huidige planning volgt in 2013 een voorstel aan burgemeester en burgemeester en
wethouders voor verdere actualisering van alle in de (onder)mandatenregeling(en) opgenomen
bevoegdheden.
Aansluitend worden de ondermandatenregelingen aangepast met (aanvullend) ondermandaat aan
teamleiders en medewerkers.

ONDERMANDATENREGELING INWONERS 2012, VERSIE IX , PAGINA 16 VAN 28

Bijlage 1. “Ondermandatenregeling sector Inwoners 2012, versie VIII”
OVERZICHT actuele (MEDE)(SUB)BUDGETHOUDERS en (MEDE)BEOORDELAARS SECTOR
INWONERS
SECTOR INWONERS
Grpcode

Budgethouder

I000

Directeur Inwoners

Medebudgethouder
Algemeen Directeur

ElementCode/ElementNaam

Medesubbudgethouder
dir.sector Inwoners
Hfd. afdeling PUZA
Hfd. afdeling PUZA
Hfd. afdeling PUZA

ElementCode/ElementNaam

Zoals vermeld op bijlage 1a. van de
ondermandatenregeling Inwoners.

AFDELING PUBLIEKSZAKEN (PUZA)
Grpcode

Subbudgethouder

I300
I301
I303
I302

Hfd. afdeling PuZA
Hofland B.
Janssen G.
Koolen E.

Zoals vermeld op bijlage 1a. van de
ondermandatenregeling Inwoners.

AFDELING ONDERWIJS, CULTUUR, SPORT EN WELZIJN (OCSW)
Grpcode

Subbudgethouder

I100

Hoofd afdeling OCSW

I140

teamleider Erfgoed
cluster
Deneer R.
Derrez M.
Doek S.
Heuvelmans M.
Janssen M.
Joosten T.
Klaessen R.
Kraan van der C.
Lenders G.
Meijl van M.
Ploumen J.
Poell G.
Sickman L.
Teunissen M.
Truyen W.
Verheijen P.
Vogels E.
Westenberg J.
Wijnen A.
Winantz B.

I104
I110
I112
I108
I114
I119
I113
I107
I120
I103
I118
I111
I109
I117
I101
I106
I115
I102
I105
I116

Beoordelaar

Schers T.

Smeets F.

Timmermans C.

Turnhout van A.

Medesubbudgethouder
directeur sector
Inwoners
Hfd afdeling OCSW
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd
Hfd

afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling

ElementCode/ElementNaam
Zoals vermeld op bijlage 1a. van de
ondermandatenregeling Inwoners.

OCSW
OCSW
OCSW
OCSW
OCSW
OCSW
OCSW
OCSW
OCSW
OCSW
OCSW
OCSW
OCSW
OCSW
OCSW
OCSW
OCSW
OCSW
OCSW
OCSW

Grpcode
I141
I142
I123
I122
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mede-beoordelaar
teamleider Erfgoedcluster
teamleider Erfgoedcluster
hoofd afdeling OCSW
hoofd afdeling OCSW

AFDELING WERK, INKOMEN EN ZORGVERLENING (WIZ)
Grpcode

Subbudgethouder

I200

Hfd afdeling WIZ

I220

teamleider Werk en
Activering
teamleider WMO en
Inkomen

I240

Beoordelaar

Caris M.

Derks M.

Hanine A.

Kok T.

Medesubbudgethouder
directeur sector
Inwoners
Hfd afdeling WIZ

ElementCode/ElementNaam
Zoals vermeld op bijlage 1a. van de
ondermandatenregeling Inwoners

Hfd afdeling WIZ

Grpcode
I201
I223
I222
I221

mede-beoordelaar
hoofd afdeling WIZ
teamleider Werk en Activering
teamleider Werk en Activering
teamleider Werk en Activering

ALGEMEEN
Verplichtingen
De verplichtingen van (sub)budgethouders, zijn geregeld in het BESLUIT REGELING
(SUB)BUDGETHOUDERS (opgenomen in de vigerende Mandatenregeling).
Bevoegdheden
De bevoegdheid van (sub)budgethouders tot het aangaan van (externe) verplichtingen, is geregeld in
de(ze) (onder)mandatenregeling onder ALGEMEEN BESTUUR, VlgNr. 24.
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